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Z życia Kościoła

∎ Uroczystości w
Lesie Piaśnickim

D

zisiaj w Sanktuarium
Błogosławionej
Męczennicy Alicji Kotowskiej i
Towarzyszy – w Kaplicy w
Lasach Piaśnickich, odbywają się doroczne uroczystości ku czci ofiarom piaśnickim. Mszy świętej o
godz. 11:00 przewodniczy
ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita
Gdański.
DP ∎

∎ 7-go października Różaniec do
granic

W

najbliższą sobotę odbędzie się "Różaniec
do granic Polski", który ma
na celu wspólną modlitwę
różańcową na granicach
polski.
Różaniec ma zjednoczyć
wszystkich Polaków, modlić
będziemy się o "pokój dla Polski i całego Świata".
Każdy chętny z naszej parafii może wziąć udział w tej modlitwie. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej www.rozaniecdogranic.pl
Najbliższa parafia wyznaczona
przez episkopat to parafia pw.
Zwiastowania Pana w Żar

nowcu. Jednak osoby, które
nie będą mogły uczestniczyć w
wyznaczonym miejscu, mogą
ten różaniec odmówić w
domu. Ważne jest, aby było to
dnia 7 października o godzinie
14:00.
Odmawiane
będą
cztery części różańca świętego. Zdaniem organizatorów
wydarzenie zgromadzi nawet
milion osób.
MM ∎

cały świat. Zachęcam kapłanów, siostry zakonne i was, drodzy Bracia i Siostry, abyśmy jak
jedna rodzina stanęli z różańcem w dłoniach wzdłuż zatoki i
naszej morskiej granicy.
Główne uroczystości tego
dnia odbędą się w kościele pw.
Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego na
gdańskim Przymorzu o godz.
11.00.
Zaproszenie
Metropolity
Zachęcając do włączenia się
Gdańskiego na narodową w tę inicjatywę, z serca wszystmodlitwę różańcową w dniu kim błogosławię.
/-/ + Sławoj Leszek Głódź
7 października
Arcybiskup Metropolita Gdański ∎
Dobiegają końca obchody
setnej rocznicy objawień Maryi
w Fatimie i sto czterdziestej
rocznicy objawień w Gietrzwałdzie. Matka Boża prosiła nas,
abyśmy gorliwie modlili się na
różańcu.
Realizując Jej wolę, pradźmy naprzód z nadzieją gniemy podjąć ten szczególny
pod takim hasłem 8 paźwysiłek, włączając się w „Różaniec do granic”, który będzie dziernika br. obchodzić bęodmawiany 7 października br. dziemy XVII Dzień Papieski.
Liczne wydarzenia duTego dnia, w całej Polsce, w wyznaczonych kościołach, spra- chowe i kulturalne odbywać
wowana będzie Msza Święta o się będą w całym kraju ale i w
godzinie 11.00, zaś o godz. środowiskach polonijnych na
14.00 rozpocznie się modlitwa świecie. Przeprowadzona zoróżańcowa wzdłuż granic na- stanie także przykościelna i
publiczna zbiórka na fundusz
szej Ojczyzny.
Pragnę zaprosić każdego z stypendialny Fundacji „Dzieło
Was do stanięcia ponad wszel- Nowego Tysiąclecia”.
W wielu miastach Polski odkimi podziałami. Zjednoczmy
się we wspólnej modlitwie za będą się czuwania modlinasze rodziny, nasz naród i za tewne, koncerty ewangeliza-

∎ XVII Dzień Papieski „Idźmy
naprzód z nadzieją”
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cyjne, konferencje, gry miejskie, spektakle, musicale oraz
aktywności sportowe. Wydarzenia nawiązują do życia św.
Jana Pawła II oraz propagują
Jego nauczanie.
– Tegoroczne hasło: "Idźmy
naprzód z nadzieją" ma stanowić zaproszenie i znak tego, że
poprzez Dzień Papieski docieramy do głębi nauczania Papieża Polaka, który, wypowiadając te słowa, chce nas czynić
świadkami nadziei – tłumaczą
organizatorzy.
Centralne obchody będą
miały miejsce w Warszawie.
Ich głównym punktem będzie
Msza św. w Bazylice św.
Krzyża transmitowana przez
Program 1. Polskiego Radia.
Tego dnia stypendyści będą
modlić się w intencji darczyńców Fundacji podczas Mszy
św. w Świątyni Opatrzności
Bożej, celebrowanej przez
Kard. Kazimierza Nycza.
Tradycyjnie, po Mszy św.,
odbędzie się także Koncert Galowy Dnia Papieskiego w
Świątyni Opatrzności Bożej
transmitowany przez TVP1 od
15:50. W przeddzień Dnia Papieskiego, 7 października, na
Zamku Królewskim podczas
uroczystej gali transmitowanej przez TVP2, wręczone zostaną Nagrody TOTUS.
Natomiast w Krakowie 8
października zostanie odprawiona Msza Św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II
transmitowana przez TVP1
oraz TVP Polonia. We wtorek,
10 października, na Zamku
Królewskim odbędzie się konferencja naukowa pt.: „Europa-kryzys i nadzieja”.

– Dzięki tegorocznemu
Dniowi Papieskiemu chcemy
promować chrześcijańską wizję nadziei, której wyrazicielem, piewcą i świadkiem jest
św. Jan Paweł II - zapewnia
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Organizowany od 2001 r.
Dzień Papieski przypada zawsze w niedzielę poprzedzającą
rocznicę wyboru kard. Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Jest to także dzień łączności z
Ojcem Świętym Franciszkiem.
Każdego roku Dzień Papieski jest wydarzeniem nie tylko
duchowym, ale również intelektualnym i kulturalnym. Organizowane są konferencje,
seminaria i sesje naukowe poświęcone nauczaniu papieskiemu. Obchodom towarzyszą również liczne koncerty,
konkursy, biegi czy spływy kajakowe, przedstawienia teatralne, wystawy zarówno
ogólnopolskie jak i w formie
przedsięwzięć lokalnych.
Wymiar charytatywny Dnia
Papieskiego obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na
fundusz stypendialny dla
uzdolnionej,
niezamożnej
młodzieży z małych miast i
wsi. W wyniku przykościelnej
zbiórki na fundusz stypendialny Fundacja dzieło Nowego Tysiąclecia otrzymała 6
862 346,37 zł. W ramach
zbiórki publicznej do puszek
trafiło 719 643,33 zł a za pośrednictwem akcji SMS, na
konto "Dzieła" przekazano
203 281,40 zł.
Fundacja wspiera aktualnie
2300 młodych stypendystów.
Program
stypendialny

można wesprzeć wpłacając
środki na konto Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” o
numerze: 81 1320 1104 2979
6023 2000 0001 albo wysyłając SMS o treści „POMOC” na
numer 74 265 lub dzwoniąc na
nr 704407401.
idziemy.pl ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Jesteś dzieckiem, nie sługą

I czytanie: Ez 18, 25-28
II czytanie: Flp 2, 1-11
Ewangelia: Mt 21, 28-32
Słowa Ewangelii
ezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co
myślicie? Pewien człowiek
miał dwóch synów. Zwrócił się
do pierwszego i rzekł:
„Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w
winnicy”. Ten odpowiedział:
„Idę, panie!”, lecz nie poszedł.
Zwrócił się do drugiego i to
samo powiedział. Ten odparł:
„Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z
tych dwóch spełnił wolę
ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich:
«Zaprawdę, powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą
przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem
do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i
nierządnice. Wy patrzyliście
na to, ale nawet później nie
opamiętaliście się, żeby mu
uwierzyć».
Rozważanie
dę, Panie! - czy tak się mówi
do ojca? Do ojca mówi się:
Dobrze tatusiu - idę albo: Tato!
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Nie mogę! Nie chcę! Tymczasem ten dziwny syn mówi do
swojego ojca: Idę, Panie! Mówi
tak dlatego, że czuje się niewolnikiem. Mówi tak dlatego,
że nie chce pozostawać w pozycji syna wobec swojego ojca.
Wybiera drogę poddaństwa.

Wybiera, bo przecież Ojciec
mówi do niego pięknie - Synu!
Proszę cię, idź! Nie mówi do
niego sługo, nie mówi do niego
nawet po imieniu. Mówi do
niego: Synu, synku, proszę cię.
Kiedy więc ojciec stawia się w
relacji ojca do syna, to syn od-
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rzuca tą relację i wchodzi w
buty niewolnika. To straszne!
Nie pozwólmy, żeby kiedykolwiek zdarzyło się to w naszym
życiu!
o. Michał Legan OSPPE
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy
włączyli się w przygotowanie uroczystości
odpustowej ku czci św. Michała Archanioła.
2. Rozpoczął się miesiąc różańcowy nabożeństwa różańcowe w Starzynie o godz. 17.30,
w Starzyńskim Dworze o godz. 17.00, w
Werblini o godz. 18.00, a w dni, kiedy jest
tam msza święta pół godziny przed jej rozpoczęciem.
3. W tym tygodniu dni eucharystyczne –
pierwszy czwartek (godzina święta adoracji
Najświętszego Sakramentu od 17.00 do
18.00) – odwiedzimy chorych z sakramentami świętymi w tym miesiącu wyjątkowo
w dniach 13 i 14 września; spowiedź święta
w Werblini od godz. 16.00, a w Starzynie od
godz. 17.00.
4. W sobotę święto Matki Boskiej Różańcowej
– patronalne święto Żywego Różańca. Zapraszamy rodzinę różańcową wraz ze swoimi delegacjami sztandarowymi na mszę
świętą o godz. 18.00 – na tej mszy świętej
poświęcimy też różańce dzieci pierwszokomunijnych.
5. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała
Archanioła”. W biurze parafialnym można
bezpłatnie odbierać indeksy katechetyczne.
U pana Leopolda przy głównym wyjściu
otrzymać można kartki na wypominki,
które będziemy odmawiać w miesiącu listopadzie.
6. Zapowiedzi przedślubne:
II-ga: Eugeniusz Feliks Chamerek z par. Starzyno i Irena Hanna Hadas z par. Mechowo.
7. W przyszłą niedzielę XVII Dzień Papieski,

poświęcony Św. Janowi Pawłowi II pod hasłem - „Idźmy naprzód z nadzieją” - po
mszach świętych będzie można złożyć
ofiarę na rzecz Fundacji Nowego Tysiąclecia.
8. Zapraszamy w sobotę na godz. 10.00 na plebanię dzieci ze szkoły podstawowej pragnące śpiewać w scholi parafialnej.
9. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła
państwu Ellwart i Bolda, a w tym tygodniu
o sprzątanie kościoła przed uroczystością
ślubną prosimy państwa Ceszke i Rosin,
Plottke i Mudlaff, Szomburg i Czerwionke,
Zielke i Dziewulskich. Bóg zapłać 23 rodzinom za ofiary na rzecz dalszych prac renowacyjnych i konserwatorskich.
10.W przyszłą niedzielę po mszy świętej o
godz. 10.00 spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych – prosimy o przyniesienie ze
sobą książeczek.
11.Urząd Gminy Puck realizuje projekt pn.
„Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą
pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku
aktywności zawodowej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej. Gmina Pucka
zaprasza na bezpłatne szkolenia i kursy w
zakresie: Języka angielskiego, Technologii
informacyjno-komunikacyjnych, Spawania
metodą MAG 136, Magazyniera z obsługa
wózka widłowego, Montera rusztowań, SEP
do 1kV. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Puck. Zasady naboru i uczestnictwa w projekcie dostępne
na stronie www.gmina.puck.pl.
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∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na październik

Poniedziałek, 2 października 2017 r.
– Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
Intencja ogólna: Aby w świecie
07:00 + Rodzice Lieske i Dzierżyńscy
pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona
18:00 + Manfred, Anna i Feliks Krampichowski
praw, a bezrobotnym została
Wtorek, 3 października 2017 r.
dana możliwość przyczyniania
07:00 + Alfons Stefanowski, z rodziny
18:00 + Ojciec Jerzy Szomburg, Władysław Maciejewski się do tworzenia wspólnego dobra.
(r. śm.), Rafał Sluzewski
Środa, 4 października 2017 r.
Myśl tygodnia
– Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
07:00 + Cecylia Muza (r. śm.)
„Modlitwa jest dla nas jak język
17:00 Nowenna Werblinia: + Teściowie Gertruda i Michał obcy. Uczymy się go tylko przez
(dn. ur.) Cyskowscy, rodzice Wanda i Leon Mach, mąż ćwiczenie”
Kard. Newman ∎
Jerzy (dn. ur.); + Mieczysław Nowak
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Boskiej z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla p. Teofili Sieg w 86. Urodziny; Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr
Uwagi i zapytania odnośnie
W pewnej intencji o łaskę Ducha Świętego; + Rodzice Plasun.
biuletynu oraz artykuły do publikacji
Elżbieta i Aleksandra Dettlaff, Ewa i Brunon Mejer; prosimy kierować na adres mailowy
+ Edmund Falkowski; + Matka Barbara Bojke (7 r. śm.), redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
ojciec Leon, brat Czesław, dziadkowie z obojga stron; Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem.
+ Syn Łukasz Licau; + Jan Elwart; + Wacław Dawidow- Archiwalne numery biuletynu znajdują
ski (od pracowników firmy Jantar); + Kazimierz, Tekla się na stronie internetowej parafii.
Pozyskane ofiary przekazywane są na
i Feliks Bieszk; + Cecylia i Stefan Turczyn
fundusz ministrancki naszej parafii.
Czwartek, 5 października 2017 r. – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej
07:00 W intencji parafian
17:00 Starzyno: Dziękczynna – w 30. rocznicę
18:00 + Paweł Drzeżdżon (r. śm.), brat Jan,
ślubu p. Franciszka i Jadwigi Wegner
Stefan i Paweł
18:00 Do Matki Boskiej o zdrowie i Boże błoPiątek, 6 października 2017 r.
gosławieństwo dla członkiń Żywego Ró07:00 W intencji parafian
żańca z Połchówka
14:30 Msza ślubna: Krzysztof Ceszke i Emilia Niedziela, 8 października 2017 r.
Rosin
– XXVII Niedziela Zwykła
16:00 Msza ślubna: Piotr Plottke i Elżbieta 07:00 + Jan, Franciszek Adrian, Franciszek,
Mudlaff
Elżbieta, Jan, Anna, Gerard, Alfons i Apo16:30 Werblinia: + Jan Rompca
lonia Pulczyńscy
18:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę 08:30 Werblinia: + Syn Grzegorz Kownatke
i błogosławieństwo w rocznicę ślubu dla
(dn. ur.)
rodziny
10:00 + Mąż Franciszek Drzeżdżon, syn Jan,
Sobota, 7 października 2017 r.
siostra Helena, Małgorzata, Marta, Łu– Wspomnienie Najświętszej Maryi
cja, brat Leon, Paweł, Zbigniew, rodzice
Panny Różańcowej
Lekner i teściowie
07:00 W intencji parafian
12:00 Do Matki Boskiej dziękczynna z prośbą
15:00 Msza ślubna: Sebastian Szomburg
o zdrowie i potrzebne łaski dla męża
i Klaudia Czerwionke
Leszka w 60. urodziny
16:00 Msza ślubna: Piotr Zielke i Żaneta 18:00 + Rodzice Maria i Henryk Zegzuła, brat
Dziewulska
Marek, bratowa Renata

